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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce analyzuje komentáře publikované během pandemie covid-19 ve dvou britských novinách, které 

se zabývaly transformativními dopady španělské chřipky. Následně bakalářská práva tyto komentáře začleňuje 

do debaty o instrumentalizace historie a kolektivní paměti, stejně jako se snaží vysvětlit rozdíly v publikační 

praxi obou periodik.  

 

Vidí články porovnávající pandemii Covidu-19 se španělskou chřipkou Covid-19 jako transformativní element? 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Z oborového hlediska se práce se nachází na hranici mezi mediálními studii a studii teritoriálními.   

 

Práce má logickou strukturu postupující od výběru teoretického rámce, přes sběr a filtraci dat z obou 

zkoumaných periodik, po jejich obsahovou analýzu a začlenění zjištění do použitého teoretického rámce.  

 

Výběr obou periodik (The Guadian a The Telegraph) je dobře odůvodněn a autor s jejich odlišnosti v práci dále 

operuje.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Bez významnějších námitek. Plynulý a zřetelný text. Občasný vliv anglismů (např. „…spisovatelé z The 

Guardian…“ nebo „tangenciální možnosti…“, oba na s. 19)  

Rozsáhlé přílohy umožňující kontrolu autorových závěrů.   

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Relativně krátká práce s jasným zaměřením na úzce definovaný problém.  

 

Možnou námitku vyvolává pouze využitý sběr dat (pomocí googlového vyhledávání) a následná další redukce 

relevantních textů. Autor věnuje dost prostoru odůvodnění svého přístupu (včetně reakce na omezování 

používání pojmu „španělská chřipka“ ve prospěch jiných označení tehdejší pandemie), otevřenou otázkou ale 

zůstává, zda mu jeho metoda sběru dat až příliš neúžila prostor pro obsahovou analýzu.  

 

Pokud toto omezení akceptujeme, poskytuje práce zajímavé vhledy do problému; např. zjištění o malém počtu 

zmínek o španělské chřipce jako faktoru politické transformace a následná tuto skutečnost vysvětlit (s. 18). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

V textu je používán pojem kulturní paměť i kolektivní paměť. Jak byste je pro účely své studie rozlišil? 

S jakou časovou perspektivou operují očekávané transformativní prvky pandemie?   

 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): A 

 

Datum:  6.června  2021     Podpis: Ivo ŠLOSARČÍK  

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


